Zápis z 5. jednání Výboru pro místní část Vlčovice
Datum a místo konání: 24.05.2021 Kulturní dům Vlčovice (malý sál)
Přítomni:

Ing. Radim Hyvnar
Renata Gelnarová
Ing. Radek Harabiš
Mgr. Dalibor Hipík
Václav Lys
Jan Reček
Miroslava Štěpánová
Jan Vrubel
Radomír Zátopek

-

předseda výboru
členka výboru
člen výboru
člen výboru
člen výboru
člen výboru
členka výboru
člen výboru
člen výboru

Omluveni:
Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.
Hosté:

Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Štěpán
Ing. Pavlína Gajdušková
Marek Holuša

-

garant za MČ Vlčovice
vedoucí odboru rozvoje města
vedoucí oddělení investic
za STASPO spol. s r.o.

Jednání Výboru pro místní část Vlčovice (dále jen „Výboru“) zahájil předseda, Ing. Radim
Hyvnar, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 z 11 zvolených členů Výboru a
jednání Výboru je tedy usnášeníschopné. Následovalo zvolení zapisovatele, který nejpozději
do 15 dnů ode dne jednání Výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: Ing. Radim Hyvnar
Výsledek hlasování: 8-0-1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Zapisovatelem byl zvolen pan Ing. Radim Hyvnar
Dále předseda představil navržený program a nechal o něm hlasovat.
Program:
1) Zahájení
2) Projednání záležitostí spojených s výstavbou kanalizace ve Vlčovicích
3) Různé
4) Závěr
K navrženému programu nebyly ze strany členů VMČ Vlčovice vzneseny žádné další návrhy.
Výsledek hlasování: 9-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen tak, jak byl navržen.
Projednání dílčích bodů programu:
2) Na základě podnětu některých spoluobčanů týkajícího se vyasfaltování sjezdů z místních
komunikací, které budou po vybudování kanalizace celoplošně opravovány, na jejich
pozemek, bude prostřednictvím hlášení v místním rozhlase zveřejněna výzva, aby se zájemci
o toto vyasfaltování sjezdů, prováděné nad rámec celoplošné opravy místních komunikací po
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dokončení výstavby kanalizace, přihlásili v termínu od úterý 25. května 2021 do úterý
1. června 2021 včetně, a to buďto prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu
vyborvlcovice@koprivnice.cz nebo prostřednictvím předsedy VMČ Vlčovice Ing. Radima
Hyvnara osobně na č.p. 161. Ve čtvrtek 3. června 2021 se sejde pracovní skupina a spolu se
zástupcem zhotovitele panem Markem Holušou provede posouzení nahlášených sjezdů ke
zjištění velikosti asfaltované plochy a toho, jestli bude vyasfaltování daného sjezdu součástí
celoplošné opravy povrchu místních komunikací (tedy na náklady města) a nebo bude
provedeno na náklady žadatele. Poté budou zájemci informování o výši ceny za jimi
požadované vyasfaltování sjezdu a budou se moci rozhodnout, zda-li chtějí za uvedených
podmínek vyasfaltování sjezdu na své náklady provést.
Pan Marek Holuša v této souvislosti řekl, že z pohledu firmy STASPO je nejlepší řešení takové,
že firma STASPO zašle na město Kopřivnice hromadnou fakturu za vyasfaltování všech
sjezdů, provedené na náklady jednotlivých zájemců, a město Kopřivnice si pak platby
v příslušné výši vyinkasuje od jednotlivých zájemců, kterým bylo vyasfaltování na jejich
náklady provedeno. Odmítl řešení, že by on jako zástupce zhotovitele přebíral od zájemců o
vyasfaltování sjezdů platby v hotovosti a jako krajně nepravděpodobné označil i řešení, že by
firma STASPO zasílala jednotlivým žadatelům faktury za provedené vyasfaltování a musela
při tom řešit případné spory či neochotu některých plátců částku uhradit.
Návrh usnesení: VMČ Vlčovice po projednání pověřuje tři své členy Ing. Radima Hyvnara,
Ing. Radka Harabiše a pana Jana Vrubela účasti v pracovní skupině, která ve čtvrtek
3. června 2021 provede za účasti pana Marka Holuši posouzení nahlášených sjezdů ke
zjištění velikosti asfaltované plochy a toho, jestli bude vyasfaltování daného sjezdu
součástí celoplošné opravy povrchu místních komunikací (tedy na náklady města) a nebo
bude provedeno na náklady žadatele.
Výsledek hlasování: 9-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
3) Na základě zjištění, že návrhy na investiční akce do rozpočtu města Kopřivnice, které
zasílala dřívější Komise RM pro místní část Vlčovice, se na rozdíl od návrhů z MČ Lubina do
rozpočtu nedostávají, a to ani opakovaně uváděné požadavky ani požadavky uváděné
s nejvyšší prioritou, vyjádřili v diskusi členové Výboru většinově hlubokou nespokojenost
s prací zainteresovaných odborů MěÚ Kopřivnice spočívající v upřednostňování požadavků
z MČ Lubina oproti požadavkům z MČ Vlčovice. Výbor trvá na tom, aby byly splněny
především dva sliby. Jednak ten z úst pana Miloše Sopucha, který slíbil, že požadované
odvodnění formou žlabu (vedeného podél levé strany místní komunikace v úseku od č.p. 225
do Babincova potoka) bude realizováno v rámci opravy místních komunikací po výstavbě
kanalizace, k čemuž, jak Výbor zjistil, nebyl doposud vypracován ani projekt, a tento
opakující se a investičně nepříliš náročný požadavek uváděný v seznamu deseti požadavků
z MČ Vlčovice dle priority aktuálně na druhém místě, se dostal pouze do šuplíku do
zásobníku investičních akcí, a to dokonce až na nepochopitelné předposlední místo. A dále
pak slib daný městem občanům z č.p. 216, 217, 218, 219 a 153, týkající se zpevnění
(vyasfaltování) příjezdové komunikace k domům č.p. 216, 217, 218 a 219 a ke garáži u č.p.
153, aby tato komunikace odpovídala požadavkům na provádění zimní údržby a obyvatelé
z dotčených domů se tak necítili jako občané druhé kategorie, když návrh na odkup této
příjezdové komunikace vlastníky dotčených nemovitostí od města a realizace jejího zpevnění
na jejich náklady město již dříve odmítlo, po předchozí špatné zkušenosti s obdobnou
příjezdovou komunikací u č.p. 204 až 209 a č.p. 237.
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Návrh usnesení: VMČ Vlčovice po projednání pověřuje čtyři své členy Ing. Radima Hyvnara,
Ing. Radka Harabiše, paní Renatu Gelnarovou a pana Jana Vrubela, aby se za Výbor
účastnili jednání iniciovaného garantem za místní část Vlčovice Mgr. René Lakomým
s vedoucími OMM, ORM a OŽP. Jednání na MěÚ Kopřivnice je předběžně naplánováno na
středu 9. června 2021. Cílem tohoto jednání je jednak zjištění závazných termínů realizace
uvedených dvou slibů ze strany města a jednak zajištění toho, aby prioritní požadavky
z MČ Vlčovice nepadaly v zásobníku investičních akcí až za všechny požadavky z MČ Lubina.
Výsledek hlasování: 9-0-0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Návrh byl přijat.
4) Závěr
Jednání zakončil předseda Výboru, který poděkoval přítomným za účast a pozval členy
Výboru a garanta na příští jednání. To je naplánováno na pondělí 21.6.2021 od 19:00 hod. a
na návrh Mgr. Dalibora Hipíka se uskuteční v komunitním centru Vlčovjan.

………………………………………………
Zapsal: Ing. Radim Hyvnar

………..………………………………………..
Garant: Mgr. René Lakomý

…………………………………………………
Ověřovatel: Ing. Radek Harabiš
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